
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU                                       

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR  

Compartiment de Stare Civila 

Tel : 0238/725810 

Fax :0238/712307 

 

P U B L I C A T I E 
              Astăzi 17.10.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  CRISTEA 

NICOLAE-DANIEL în  vârstă de 31 ani cu domiciliul în localitatea MUN. BUZĂU, JUD. 

BUZĂU 

               şi  

d-nei(d-rei) BADEA ALEXANDRA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în MUN. BUZĂU, 

JUD. BUZĂU.           
              În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opozitie la această 

căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu 

sunt îndeplinite. 

             Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.  
 

 

Ofiter de stare civilă, 

                                                                                                                        Coroian Doru-Cătălin 

 



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU                                       

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR  

Compartiment de Stare Civila 

Tel : 0238/725810 

Fax :0238/712307 

 

P U B L I C A T I E 
              Astăzi 17.10.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  GOGU 

VALENTIN în  vârstă de 31 ani cu domiciliul în localitatea COM. POŞTA CÎLNĂU, JUD. 

BUZĂU 

               şi  

d-nei(d-rei) SĂVESCU SILVIA-ALEXANDRA în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în MUN. 

BUZĂU, JUD. BUZĂU.           
              În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opozitie la această 

căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu 

sunt îndeplinite. 

             Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.  
 

 

Ofiter de stare civilă, 

                                                                                                                        Coroian Doru-Cătălin 



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU                                       

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR  

Compartiment de Stare Civila 

Tel : 0238/725810 

Fax :0238/712307 

 

P U B L I C A T I E 
              Astăzi 17.10.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  GHEORGHE 

DANIEL-MARIAN în  vârstă de 51 ani cu domiciliul în localitatea MUN. BUZĂU, JUD. 

BUZĂU 

               şi  

d-nei(d-rei) JUGUREANU FLORENTINA-VALERICA în vârstă de 45 ani, cu domiciliul 

în MUN. BUZĂU, JUD. BUZĂU.           

              În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opozitie la această 

căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu 

sunt îndeplinite. 

             Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.  
 

 

Ofiter de stare civilă, 

                                                                                                                        Coroian Doru-Cătălin 



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU                                       

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR  

Compartiment de Stare Civila 

Tel : 0238/725810 

Fax :0238/712307 

 

P U B L I C A T I E 
              Astăzi 17.10.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  PETRE 

GEORGIAN-MIHAI în  vârstă de 30 ani cu domiciliul în localitatea MUN. BUZĂU, JUD. 

BUZĂU 

               şi  

d-nei(d-rei) MĂNCUŢĂ ANDREEA-CĂTĂLINA în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în 

MUN. PAŞCANI, JUD. IAŞI.           

              În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opozitie la această 

căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu 

sunt îndeplinite. 

             Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.  
 

 

Ofiter de stare civilă, 

                                                                                                                        Coroian Doru-Cătălin 



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU                                       

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR  

Compartiment de Stare Civila 

Tel : 0238/725810 

Fax :0238/712307 

 

P U B L I C A T I E 
              Astăzi 17.10.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  IORDACHE 

MARIUS-ALIN în  vârstă de 27 ani cu domiciliul în localitatea MUN. BUZĂU, JUD. 

BUZĂU 

               şi  

d-nei(d-rei) STANCIU NICOLETA-CLAUDIA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în COM. 

TISĂU, JUD. BUZĂU.           
              În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opozitie la această 

căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu 

sunt îndeplinite. 

             Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.  
 

 

Ofiter de stare civilă, 

                                                                                                                        Coroian Doru-Cătălin 



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU                                       

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR  

Compartiment de Stare Civila 

Tel : 0238/725810 

Fax :0238/712307 

 

P U B L I C A T I E 
              Astăzi 17.10.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  FUŞTEI 

CRISTIAN în  vârstă de 26 ani cu domiciliul în localitatea MUN. BUZĂU, JUD. BUZĂU 

               şi  

d-nei(d-rei) BÎŞCEANU CRISTINA-ELENA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în COM. 

LOPĂTARI, JUD. BUZĂU.           
              În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opozitie la această 

căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu 

sunt îndeplinite. 

             Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.  
 

 

Ofiter de stare civilă, 

                                                                                                                        Coroian Doru-Cătălin 

 



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU                                       

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR  

Compartiment de Stare Civila 

Tel : 0238/725810 

Fax :0238/712307 

 

P U B L I C A T I E 
              Astăzi 17.10.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  BURLACU 

EMANUEL-LAURIAN în  vârstă de 24 ani cu domiciliul în localitatea MUN. BUZĂU, 

JUD. BUZĂU 

               şi  

d-nei(d-rei) PETRE VALENTINA-ANDREEA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în MUN. 

BUZĂU, JUD. BUZĂU.           
              În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opozitie la această 

căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu 

sunt îndeplinite. 

             Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.  
 

 

Ofiter de stare civilă, 

                                                                                                                        Coroian Doru-Cătălin 

 



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU                                       

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR  

Compartiment de Stare Civila 

Tel : 0238/725810 

Fax :0238/712307 

 

P U B L I C A T I E 
              Astăzi 17.10.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  PETCU 

GEORGIAN în  vârstă de 30 ani cu domiciliul în localitatea MUN. BUZĂU, JUD. BUZĂU 

               şi  

d-nei(d-rei) ANDRONE CRISTINA-ELENA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în COM. 

GĂLBINAŞI, JUD. BUZĂU.           
              În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opozitie la această 

căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu 

sunt îndeplinite. 

             Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.  
 

 

Ofiter de stare civilă, 

                                                                                                                        Coroian Doru-Cătălin 

 


